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dotyczy: ushiga sprzqtania w obiektach Sigskiego Oddziahi Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Zamowienie dzielone na pakiety (rir zamowienia I4/pn/2020)

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm), zwanej dalej „pzp", przekazuj? Padstwu tre^d wnioskdw o wyja^nienie tre§ci SIWZ - zapytan
do SIWZ, jakie wplyn?ly w zwiqzku z przedmiotowym post?powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
oraz udzielam wyja^nied (odpowiedzi). >

Wnioski 0 wyja^nienie treSci SIWZ zostaly zlo^one z zachowaniem terminu, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp.
W treici zapytad zachowano pisowni? oryginaln^.

Zapvtanie nr 1

Zamawiajqcy w SIWZ dopuszcza mo2liwo5e udziahi w post^powaniu podmiotdw dzialajqcych w ramach
konsorcjum. Zwaiywszy na fakt, ii:

•  obserwowan^ na rynku praktykg jest sytuacja, w ktdrej o udzielenie zamdwienia ubiegajg si? podmioty
b?dqce spdlkami kapitaiowymi, dzialajqce w ramach konsorcjum, a nast?pnie - ju± na etapie ̂ wiadczenia
usiugi - faktury wystawiane sg przez kilkana^cie spdlek cywilnych zalo^onych przez konsorcjantdw,

•  powyZsze mo^e budzid w^tpliwo^ci co do zgodno^ci takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004
r. - Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ushig (a
zwlaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotycz^cym zwolnien podmiotowych, art. 106a - 106q dotyczqcym zasad
wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczqcym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzajq kontrole
podatkowe prowadzone w firmach ̂ wiadczqcych ushigi outsourcingowe,
zwracamy si? z uprzejm^ pro^bq o udzielenie informacji, czy Zamawiajgcy po udzieleniu zamdwienia
dopuszcza mo:tliwo^d wystawiania faktur przez inriy podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niz
ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia czlonkowie konsorcjum?
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Odpowiedi (wvia^nienie)

Co do zasady faktury winny by6 wystawiane wylqcznie przez Wykonawc? lub Wykonawc6w wspblnie ubiegaj^cych

si§ 0 udzielenie zamdwienia, z ktdrymi zawarto umow? o udzielenie zamdwienia publicznego. Wyjqtki od tej zasady

sq dopuszczalne wyl^cznie w sytuacjach uregulowanych obowi^j^cymi przepisami prawa (np. sukcesja generalna

nast^puj^ca w wyniku dozwolonego przeksztalcenia podmiotu b^di dziedziczenia albo szczegdlna sukcesja z mocy

samego prawa). Zob. opini? UZP „Dopuszczalno^d zmiany wykonawcy zamdwienia publicznego" („Opinie prawne

Urz§du Zamdwieii publicznych" - https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0017/30743/OPINIE-PRAWNE-

UZP.pdf).

Zapvtanie nr 2

Czy wraz z przejfciera ushigi wykonawca przejmie pracownikdw w trybie art. 23' KP? Jeieli tak, to prosiray o

odpowiedz na nast^puj^ce pytania.

a) Na podstawie jakiego rodzaju umowy o prac§ s^ zatrudnieni przejmowani pracownicy? He osdb 1 do kiedy

ma zawarte umowy o prac? na czas okre^lony / na zast^pstwo?

b) He osdb przebywa na dhigich zwolnieniach lekarskich (powyiej 30 dni) i do kiedy?

c) Czy w^rdd osdb przewidzianych do przej?cia s^ osoby przebywajgce na urlopach macier^skich,

wychowawczych, be^latnych, ̂wiadczeniach rehabilitacyjnych? JeHi tak to ile osdb i do kiedy?

d) Prosimy o podanie termindw wainosci badad lekarskich (dat do kiedy) poszczegdlnych pracownikdw

przewidzianych do przej?cia. *

e) Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracownikdw zastosowanie ma

Regulamin Wynagradzania czy Uklad Zbiorowy pracy.

f) Prosimy o przeslanie kopii wszystkich aktualnych Regulamindw, Ukladu Pracy, postanowien (w tym

Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Ukladu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakladowego Funduszu

Swiadczen Socjalnych, Regulaminu Funduszu maj^cego zastosowanie w stosunku do osdb

liiepelnosprawnych) maj^cych zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracownikdw. Jedynie dogl^bna

analiza tych dokumentdw pozwoli na prawidlowe skalkulowanie kosztdw wynagrodzen pracownikdw

podlegajgcych przej^ciu.

g) W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni s^ poszczegdbi pracownicy?

h) Prosimy o wskazanie ilu pracownikdw z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest bylymi

pracownikami Zamawiajqcego.

i) Czy Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do przej?cia pracownikdw w przypadku rozwi^nia lub zakodczenia

kontraktu?

j) Czy przejmowanym pracownikom przysluguje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

wynikajqcego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikdw

jednostek sfery budZetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z pdzn. zm.)?

k) Czy z tytuhi ewentualnych zalegloici wynikajqcych z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym

wynagrodzeniu rocznym dla pracownikdw jednostek sfery budletowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 zpdtn: zm.)

Zamawiaj^cy b^di obecny wykonawca wyplacil wszystkie wymagane kwoty?



I) Czy przejmowanym pracownikom przyshiguje uprawnienie do podwyzki wynagrodzenia na podstawie

ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu ̂ rodkdw finansowych ̂ wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeA

(Dz. U.nrl49, poz. 1076)?

m) W jakiej wysoko^ci pr^shiguj^ poszczeg6Inym pracownikom podwyZki na podstawie ustawy z dnia

22.07.2006r. o przekazaniu irodkdw finansowych ̂ wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzen (Dz. U. nr

149, poz. 1076)?

n) Czy pracownikom wyplacone zostaly wszystkie wymagane kwoty z tytuhi podwyzek na podstawie ustawy z

dnia 22.07.2006r. o przekazaniu ̂ rodkdw finansowych Swiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzen (Dz. U.

nr 149, poz. 1076)?

o) Czy pracownikom wypowiedziano warunki um6w o prac? w cz^^ci dotycz^cej wynagrodzenia? Je^li tak, to

ktdre skladniki wynagrodzeh zostaly zmienione?

p) Czy w stosunku do Zamawiaj^cego tocz^ si? post?powania s^dowe wszcz?te przez pracownikow

przewidzianych do przej?cia? JeSli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartosci przedmiotu

sporu, roszczenia pracownikdw i etapu, na ktdrym znajduje si? sprawa.

q) Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze zwiqzkami zawodowymi, w

ktdrym pracodawca zobowiqzal si? do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracownikdw lub

wysoko^ci ich wynagrodzen, takie w pr^qjadku przej?cia tych2e pracownikdw przez nast?pnego

pracodawc?? Czy pracownicy sq obj?ci jakimikolwiek gwarancjami uniemozliwiajqcymi nowemu

pracodawcy modyfikacj? tre^ci ich stosunkdw pracy?

r) Czy na dzien przej?cia b?dq jakiekolwiek nieuregulowane zobowiqzania w stosunku do przekai^wanych

pracownik6w? JeSIi tak, z jakiego tytuhi i w jakiej kwocie?

s) Ilu pracownikdw nab?dzie uprawnien do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o

podanie iloSci os6b w rozbiciu na poszczegdine lata oraz wysoko^ci przyshigujqcych odpraw.

t) Ilu pracownikbw nab?dzie uprawnieh do nagr6d jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o

podanie ilo^ci os6b w rozbiciu na poszczegdlne lata oraz wysoko^ci przyshigujqcych nagr6d.

u) He os6b ze wskazanych do przej?cia jest cztonami zwiqzkdw zawodowych (jakich)? Jakie fimkcje te osoby

pelniq w zwiqzkach?

v) Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopdw za rok 2018 r. na poszczegdlnego pracownika z

uwzgl?dnieniem dodatkowych urlopdw przyshigujqcych pracownikom w zwiqzku z orzeczeniem o

niepelnosprawno^ci

w) Prosimy o podanie wysoko§ci wynagrodzen zasadniczych brutto poszczeg6bych pracownikow

przewidzianych do przej?cia, kosztdw ZUS pracodawcy, premii, dodatkow do wynagrodzen.

x) Czy w zwiqzku z konieczno^ciq przej?cia pracownikdw na podst. Art. 23' KP nowy Wykonawca przez i po

zakoficzeniu okresu gwarancyjnego b?dzie m6gl zmienid warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi?

y) Prosimy o wyszczegdlnienie os6b, ktdre obecnie znajdujq si? w wieku ochronnym /przedemerytalnym?

z) Prosimy o wyszczegdinienie os6b, ktdre zatrudnione sq z orzeczonym stopniem niepefaiosprawno^ci wraz z

okre^leniem jego rodzaju?

aa) Prosimy o podanie zapisdw znajdujqcych si? w umowach o prac? pracownikdw dedykowanych do przej?cia,

dotyczqcych dodatkdw do wynagrodzeA np. premia regulaminowa, dodatek stai:owych, dodatek fimkcyjny,

dodatek negocjacyjny itp.?
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bb) Prosimy o przedstawienie wykazu proporcjonalnego wykorzystania urIop6w za rok 2019 r. na

poszczegdinego pracownika z uwzgl^dnieniem dodatkowych uriopdw przyshiguj^cych pracownikom w

zwi^zku z orzeczeniem o niepebiosprawno^ci

cc) Czy istniej? plan uriopdw za rok 2019, jeieli tak , prosimy o przeslanie planu urlopdw na rok 2019, na

ka2dego pracownika.

dd) Prosz? 0 przeslanie, liczby dni absencji z wyl^czeniem nieobecnoSci zwi^zanej z urlopem, przypadaj^c^ na

poszczegdlnego pracownika za rok 2018 i za pienvsze 4 miesi^ce roku 2019.

ee) Jeieli istnieje zakres czynnoSci pracownika lub zakres obowi^bw lub inny dokument opisujqcy zakres

obowi^zkbw , prosz? o przeslanie zakresu czynno5ci pracownikbw, ktbrzy przewidziani s^ do przej^cia w

ramach artykuhi art. 23' KP?

Odnowied^ (wvla^nienie^

Zamawiaj^cy nie zatrudnia pracownikbw realizuj^cych ushig? stanowi^c^ przedmiot niniejszego zambwienia.

W zwigzku z powy^szym Zamawiajgcy nie narzuca w tym zakresie 2adnych rozwiqzan.

Zapvtanie nr 3

Wnosimy o wyraienie zgody na zatrudnienie pracownikbw na umow? zlecenie wyl^cznie wprzypadku na^ch

i niespodziewanych nieobecnoki, pracownika zatrudnionego na umow? o prac?, wynikaj^cych z przyczyn losowych

(m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na i^danie).

Uzasadnienie:

Konieczno^b zachowania wymogu zatrudnienia wyl^cznie na umow? o prac? w sytuacjach losowych, zdarzeniach

niemotliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieb ile osbb b^dzie w danym

okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskira. Zatrudnienie na umow? o prac? poprzedzane jest spetaieniem szeregu

wymagan m. in. wykonaniem i dostarczenia badan lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleh BHP, co

w sytuacjach naglych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W zwi^zku z powyiszym wnosimy jak na

wst?pie.

Odoowiedf (wvia^nieniel

Stosownie do wzoru umowy osoby wykonuj^ce w ramach umowy okre^Ione czynnoSci winny byb zatrudnicne na

podstawie umowy o prac§ w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Zakres czynnosci, ktbrych

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy okreslono w § la ust. 3 wzoru umowy.

Powy2;sze wymogi sg konsekwencj^ obowi^zku narzuconego na Zamawiaj^cego w tre^ci przepisu art. 29 ust. 3a pzp.

Jednocze^nie naleiy zauwa^yb, ii ww. obowi^zek nie dotyczy innych osbb nii wskazane w cyt. § la ust. 3 wzoru

umowy.

W przypadku umowy o prac? pracownik jest podporz^dkowany pracodawcy co do czasu, miejsca i sposobu jej

wykonywania. Umowa o prac§ utozsamiana jest z wykonywaniem czynnosci powtarzalnych, opartych na staranno^ci

dzialania. W orzecznictwie wyodr§bniono w szczegblnoSci takie cechy umowy o prac$ jak: ci^glo^b, odplatno^b,

osobiste ̂ wiadczenie pracy, dobrowolno^b zawarcia, staranne dzialanie, podporz^dkowanie pracownika w procesie

pracy.

Dla stwierdzenia, te pracownicze podporz^dkowanie pracownika pracodawcy wyst?puje w tre^ci stosunku prawnego,

z reguly,wskazuje si§ na takie elementy, jak: okreSlony czas pracy i miejsce wykonywania czynnosci, podpisywanie
I



listy obecno^ci, podporz^dkowanie pracownika regulaminowi pracy oraz poleceniom kierownictwa co do miejsca,

czasu i sposobu wykonywania pracy oraz obowi^zek przestrzegania norm pracy, obowi^zek wykonywania polecen

przeloZonych, wykonywanie pracy zmianowej i stala dyspozycyjno^d, dokladne okre^lenie miejsca i czasu realizacji

powierzonego zadania oraz ich wykonywanie pod nadzorem kierownika (por. wyrok SN z dnia 12.05.2011, II UK

20/11). W przypadku koniecznoici pelnienia tymczasowego zast^pstwa osoby sprz^tajgcej niezb?dne b?dzie

dokonanie przez Wykonawc? analizy pod wzgl^dem spelnienia ww. przeslanek.

Zapvtanie nr 4

Zwracamy si? z pro^b^ o modyfikacj? § 5 wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygdrowanych kar umownych o

50%.

W procedurze udzielania i realizacji zamdwien publicznych to zamawiaj^cy jest w pozycji upr^wilejowanej

wzgl?dem wykonawcdw, umoZliwiaj^cej mu narzucanie warunkdw dotycz^cych realizacji zamdwienia, jednak

powinien on tak uksztahowad tre^d umowy aby realizacja zamdwienia w ogdle byla moZliwa. Zatem zastrzeganie kar

umownych nie powinno byd celem saraym w sobie, ale Srodkiem dyscyplinuj^cym wykonawc?. Wielokrotnie

wskazywala na to Krajowa Izba Odwolawcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14.

Zamawiaj^cy prdbuje wykorzystad swoj^ po^cj? dominuj^c^ w przetargu i wbrew zasadom wspdlZycia spolecznego,

wprowadzid do umowy raZ^co wygdrowan^ kar? umowng, ktdra zuwagi na sw^ konstrukcj?, moZe mied

zastosowanie zardwno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkujgcego powstaniem jakiejkolwiek szkody po

stronie Zamawiaj^cego, jak i w przypadku niewykonania zobowigzania w znacznej cz?5ci. Kara umowna winna

zostad opisana w sposdb zrdZnicowany, w zaleZno^ci od rangi, skutkdw i okresu trwania uchybienia, jak i wplywu

uchybien na fiinkcjonowanie Zamawiaj^cego. Nie moZna rdwnieZ zapominad, Ze podstawow^ funkcjg kary umownej

jest naprawienie szkody (zryczahowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna byd ustalona

abstrakcyjnie, lecz z uwzgl?dnieniem przewidywanej szkody, jaka moZe powstad po stronie Zamawiajgcego.

JednakZe postanowienie projektu umowy nie zostalo oparte na powyZszych zaloZeniach, stgd wniosek o jego zmian?.

Zaproponowane przez wykonawc? zmiany poprzez obniZenie wysoko^ci kar umownych, zrdZnicowanie ich

wysoko^ci w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wplywu na funkcjonowanie zamawiaj^cego

ma z jednej strony zapewnid, iZ w dalszym ci^gu kary umowne b?d4 spetniaty funkcj? represyjn^ z drugiej za^, Ze

zaczn^ spelniad funkcj? odszkodowawcz^, a nie ..zarobkowg".

OdpowiedZ (wvia^nienie)

Zamawiaj^cy nie wyraZa zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Wysoko^d kar zostala ustalona

odpowiednio do warto^ci zamdwienia, przy uwzgl?dnieniu ich odszkodowawczego charakteru oraz szkdd, ktdre

mog^ powstad z tytulu niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy. NaleZy rdwnieZ zauwaZyd, iz stosownie

do § 3 ust. 6 wzoru umowy w kwestii naliczania kar umownych przyj?to nast?puj4cy tryb post?powania: w

przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienaleZytego wykonania jakiejkolwiek czynnoici sprz^tania obj?tej

przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc? drog^ pisemn^ lub faksem do niezwlocznego

wykonania lub poprawienia jako^ci wykonanej ustugi (usuni?cia nienaleZytego wykonania) i wyznaczy w tym celu

odpowiedni termin. Wykonawca ma moZliwo^d osobistego zweryfikowania sytuacji poprzez niezwloczne (nie

pdZniejsze niZ w terminie wyznaczonym do wykonania lub poprawienia jako^ci wykonanej ustugi) przybycie na

miejsce zdarzenia. Dopiero nieusuni?cie niewykonania lub nienaleZytego wykonania uslugi we wskazanym

terminie spowoduje naliczenie stosownej kary umownej w trybie okre^lonym w §5 umowy.



Zapvtanie nr 5

Na podstawie art. 38 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 oraz z 2020 r. poz. 288. dalej: ,J*zp") zwracamy si? z wnioskieni o modyfikacj? zapisdw Specyfikacji Istotnych

Warunkdw Zamdwienia oraz Ogloszenia o zamdwieniu, poprzez zmian? podstaw wykluczenia wykonawcy z udziahi

w post?powaniu 1 wprowadzenie okolicznosci wskazanych w art. 24 ust.5 pkt 214 Pzp

Nowelizacj^ z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawodawca wprowadzil do ustawy Prawo zamdwien publicznych regulacje

dotyczqce fakultatywnych przeslanek wykluczenia wykonawcy z postepowania.

Przeslanki z art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp podobnie jak pozostale przeslanki fakultatywne przewidziane w niniejszym

postepowaniu pozwalajq na dodatkowe badanie sytuacji podmiotowej wykonawcy. Przewidzenie przywotanej

powyZej przeslanki stanowi realizacj? obowi^zku zamawiajgcego wynikajgcego rdwnieZ z norm udzielania

zamdwienia przewidzianych w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przywolanym

przepisem „Wydatkowaniepowimo bye dokor^ane w sposdb celowy i oszcz^dny, z zachowaniem zasad uzyskiwania

najlepszych efektow z dat^ch nakiaddw oraz optymalnego doboru metod i srodkdw shizqcych osiqgni^ci zalozonych

cel6w."

Omawiane w niniejszym pi^mie przeslanki wykluczenia maj^ swoje ̂ ddlo w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego

i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamdwien publicznych, uchylaj^cej dyrektyw? 2004/18/WE (dalej jako:

dyrektywa).

W art. 57 ust. 4 lit. c i g dyrektywy przewidziano:

Instytucje zamawiajqce mogq wykluczyc lub zostac zobowiqzane przez panstwa czlonkowskie do wykluczenia z

udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia kazdego wykonawcy znajdujqcego sif w ktorejkolwiek z ponizszych

sytuacji: (...)

c) jezeli instytucja zamawiajqca moze wykazac za pomocq stosownych srodkdw, ze wykonawcajest winny powaznego

wykroczenia zawodowego, ktdrepodaje w wqtpliwoicjego uczciwosd; (...)

g) jezeli wykonawca wykazywal znaczqce lub uporczywe niedociqgniecia w spelnieniu istotnego wymogu w ramach

wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, wczeiniejszej umowy z podmiotem zamawiqjqcym lub

wczesniejszq umowq w sprawie koncesji, ktdre doprowadzily do wczesniejszego rozwiqzania tej wczesniejszej umowy,

odszkodowan lub innych pordwnywalnych sankcji;

Przeslanka okre^lona w art. 57 ust. 4 lit. c dyrektywy stanowi podstaw? dla wprowadzenia w ustawie Pzp przeslanki,

0 ktdrej mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, natomiast okreSlona w art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy stanowi ratio legis dla

przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 Pq).

Nadmienid nale^y, iZ nier^cjonalnym wydaje si? zachowanie Zamawiaj^cego, ktdry przewiduje fakultatywne

podstawy wykluczenia wykonawcy z wyj^tkiem tych, ktdre odnosz^ si? do dotychczasowego zachdwania si?

wykonawcy przy realizacji umdw o zamdwienie publiczne. Postawa wykonawcy, stopieh naleZytego b^dz

nienaleZytego wykonania umowy o zamdwienie publiczne, czyli aspektu jako^ciowego i merytorycznego wywi^zania

si? z realizacji obowi^u pr^j?tego w zlozonej ofercie powinny byd naczeln^ kwesti^ weryfikowan^ przez

Zamawiaj^cych dbaj^cych o udzielanie zamdwien publicznych rzetelnym i wiarygodnym wykonawcom.

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, Ze w post?powaniach, w ktdrych nie przewidziano ww. fakultatywnych

podstaw wykluczenia oferty skladaj^ podmioty, ktdrym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o

zamdwienia publiczne z przyczyn leZ^cej po stronie wykonawcy. Na szczegdine podkre^lenie zasluguje fakt, iZ



Zamawiaj^cy b^d^cy Samodzielny Publiczny Zaklad opieki zdrowotnej w K^dzierzynie Kozlu jest jednostk^ shabby

zdrowia i w szczegdiny sposdb powinien zwrdcid uwag? na ryzyka zwigzane z nienale2ytym wykonywaniem ushig

b^d^cych przedmiotem zamdwienia. Szczegdlnie w kontek^cie obecnie ogioszonego stanu epidemicznego i trwaj^cej

walki z wimsem COVID-19. Weryfikacja podmiotowa wykonawcdw w kontekScie ich rzetelno^ci, dotychczasowego

postfpowania przy realizacji umdw, poszanowania i znajomo^ci zasad realizacji zamdwienia ma kluczowe znaczenie,

dla poprawno^ci realizacji ustugi, zachowania standarddw, metod, irodkdw a w konsekwencji prawidiowego stanu

sanitamo - epidemiologicznego w szpitalu. Powyisze w prosty sposdb przeklada si? na zdrowie i 2ycie personelu jak

i pacjentdw.

Zamawiaj^cy - jako gospodarz post?powania - powinien zapewnid sobie jak najszerszy katalog narz?dzi

przewidzianych prawem, co umoZliwi mu gruntown^ weryfikacj? potencjaJu wykonawcdw oferujgcych swoje ushigi

oraz ewentualn^ eliminacj? tych wykonawcdw, ktdr^ nie wykonali lub nienaleZycie wykonali zamdwienia

publicznego, w szczegdlnoSci w zakresie ushig dedykowanych shizbie zdrowia. Brak w przedmiotowym

post?powaniu fakultatywnych przesianek wykluczenia wykonawcdw na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP

spowoduje brak realnej moZliwosci weryfikacji przez Zamawiajqcego negatywnego do^wiadczenia Wykonawcdw,

dlatego - majgc na wgl^dzie Panstwa uzasadniony interes polegaj^cy na maksymalnym zabezpieczeniu niczym

niezakidconego §wiadczenia ushig utrzyraania czysto^ci - uprzejmie wnosimy jak powyZej.

OdpowiedZ (wvia^nienie)

W zwi^ku z faktem, iz pytanie kierowane Jest do Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

w K?dzierzynie KoZlu uznaje si?, iZ zostalo ono wystosowane do Zamawiajqcego omytkowo.

"PowyZsze potwierdza fakt, iZ Wykonawca twierdzi, Ze SIWZ przewiduje fakultatywne przeslanki wykluczenia

wykonawcdw z post?powania, co nie ma miejsca w niniejszym post?powaniu.

Zapvtanie nr 6

W zwiqzku z brakiem w treici SIWZ postanowied odpowiadaj^cych tre^ci art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdZn.zm. dalej: Pzp), wnioskujemy o wprowadzenie do tre^ci SIWZ

postanowien odpowiadaj^cych tre^ci art. 142 ust. 5 Pzp oraz zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy z dnia 4

pazdziemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) postanowien odnosz^cych

si? do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w Iqczqcej strony umowie tj. postanowien w brzmieniu:

Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie naleZnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ushig,

b. wysoko^ci minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisdw ustawv z dnia 10 paZdziemika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prac?,.

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktdrych mowa w

ustawie z dnia 4 paidziemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

- jeieli zmiany te b?d4 mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawc?.



Kazda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzen o jakich mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp w

terminie 3 miesi^cy od dnia opublikowana przepis6w b^dgcych podstaw^ zmiany, moze zwrdcid si? do drugiej

strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczgcych zawarcia porozumienia w sprawie

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia zdarzeA o jakich mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4

ustawy Pzp kaida ze stron mo2e, po dokonaniu wplat do pracowniczych plandw kapitalowych za pierwszy

miesi^c rozliczeniowy, zwr6ci6 si? do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji

dptycz^cych zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Przez odpowiedni^ zmian? wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 2, nale:^ rozumiec;

a) zmian? stawki podatku od towardw i ushig,

b) sum? wzrostu kosztdw wykonawcy zambwienia publicznego wynikajqcych z podwyiszenia

dotychczasowej kwoty minimataego wynagrodzenia, przyshiguj^cego odpowiednio osobom

biorgcym udzial w realizacji cz?Sci pozostalej do wykonania umowy w sprawie zambwienia,

c) sum? wzrostu kosztbw wykonawcy zambwienia publicznego wynikaj^cych z podwy±szenia

dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, przyshiguj^cego

odpowiednio osobom bior^cym udziat w realizacji cz?^ci pozostalej do wykonania umowy w

sprawie zambwienia,

d) sum? wzrostu kosztbw wykonawcy zambwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prac? lub

innej umowy cywilnoprawnej Igcz^cej Wykonawc? z osob^ fizyczn^ nieprowadz^c^ dzialalnoici

gospodarczej, wynikaj^cych z konieczno^ci odprowadzenia dodatkowych skladek od wyna^odzeb

osbb zatrudnionych na umow? o prac? lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej

przez Wykonawc? z osob^ fizyczn^ nieprowadz^c^ dzialalnoici gospodarczej, wynikaj^cych z

zmiany zasad podlegania ube^ieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub

wysoko^ci stawki na ube^ieczenia spoleczne lub zdrowotne przyslugujqcego odpowiednio

bior^cym udzial w realizacji cz?5ci zambwienia pozostalej do wykonania, pr^ zaloZeniu braku

zmiany wynagrodzenia neto tych osbb,

e) sum? wzrostu kosztbw wykonawcy zambwienia publicznego z tytuhi zatrudnienia osbb na

podstawie umowy o prac? lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o prac?

lub innej umowy cywilnoprawnej l^czqcej Wykonawc? z osob^ fizyczn% nieprowadz^cq

dzialalno^ci gospodarczej, wynikaj^cych z koniecznoSci odprowadzenia dodatkowych skladek od

wynagrodzeb osbb zatrudnionych na umow? o prac? lub na podstawie innej umowy

cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawc? z osob^ fizyczna nieprowadz^c^ dzialalno^ci

gospodarczej, wynikaj^cych z zmiany zasad gromadzenia i wysoko^ci wplat do pracowniczych

planbw kapitalowych, o ktbrych mowa w ustawie z dnia 4 paidziemika 2018 r. o pracowniczych

pianach kapitalowych, przyshigujqcego odpowiednio bior^cym udzial w realizacji cz?§ci

zambwienia pozostalej do wykonania, przy zaloZeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych osbb.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy ojakiej mowa w ust?pie 1 -3 niniejszego paragrafu dokonuje si? w zakresie

wynagrodzenia naleZnego wykonawcy, poczynaj^c od dnia wej^cia w Zycie przepisbw prawa b?dgcych podstaw^

zmiany:

a) wysoko^ci podatku od towarbw i ushig,
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b) wysokoici kwoty minimalnego wynagrodzenia,

c) wysoko^ci kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecmym lub ubezpieczeniom zdrowotnym,

e) wysokoici stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

f) zasad gromadzenia i wysoko^ci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktdrych mowa w

ustawie z dnia 4 paidziemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust^pie 4 lit „a" niniejszego paragrafu, warto^d netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si?, a okreilona w umowie (aneksie) warto^d brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona

na podstawie nowych przepisdw.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust?pie 4 lit „b-f' niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawia:

a) zamawiajacemu kalkulacj? wzrostu kosztdw wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,

b) na wniosek zamawiaJacego, na potwierdzenie kalkulacji o ktdrej mowa w niniejs^an punkcie lit.

„a", aktualne lunowy o prac? lub umowy cywiboprawne zawarte z osobami bioracymi udzial w

realizacji zamdwienia,

c) na wniosek zamawiajacego skierowany nie wcze^niej niZ w terminie 30 dni od daty wej^cia w Zycie

przepisdw b?dacych podstawa wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w niniejszym punkcie lit. „a",

odpowiednio umowy o prac?/ aneksy do umowy o prac? badZ umowy cywilnoprawne/ aneksy do

umdw cywilnoprawnych - potwierdzajace odpowiednia zmian? wynagrodzenia.

Niezawarcie w terminie nie dhiZszym niZ miesiac od dnia zloZenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2,

porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia kaZda ze stron do rozwiazania umowy

z zachowaniem dwumiesi?cznego okresu wypowiedzenia. Rozwiazanie umowy nie stanowi nienale^ego

wykonania lub niewykonania umowy.

Oiwiadczenie o rozwiazaniu umowy z zachowaniem dwumiesi?cznego okresu wypowiedzenia naleZy zloZyd w

terminie nie pdZniej niZ w ciagu 30 dni od dnia zakoAczenia negocjacji. Przez zakonczenie negocjacji strony

rozumieja nie osiagni?cie przez strony porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie

30 dni od daty wplyni?cia wniosku, o ktdrym mowa w ust?pie 2, do drugiej strony.

Zmiany o ktdrych mowa wymagaja zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o zamdwienie publiczne."

Uzasadnienie

W dniu 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostala opublikowana ustawa z dnia 4 paZdziemika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2018 poz. 2215, dalej ustawa o PPK). Zgodnie z trescia art. 120

przywolanej powyZej ustawy, na jej mocy ulega zmianie treid ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwied

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 zpdZn.zm.) poprzez wprowadzenie nast?pujacychzmian „wart. 142wust.

5 po pkt 3 dodaje si? przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:

„4) zasad gromadzenia i wysoko^ci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia

4 paidziemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych".

'Przeniesienie do tre^ci wzoru umowy tresci art. 142 ust.5 Pzp nie moZna uznad za wystarczajace. Zgodnie z

brzmieniem art. 135 ustawy o PPK uregulowane zostaly rdwnieZ aspekt procedury wyst?powania o zamian?

wysoko^ci wynagrodzenia wykonawcy. Pozostawia bowiem szereg problemdw praktycznych odnoszacych si? do

rzeczywistej moZliwo^ci skorzystania przez Wykonawc? z przywolanego powyzej uregulowania. Na Zamawiajacym



ci^zy obowi^zek jasnego, precyzyjnego wyczerpuj^cego okreilenia SIWZ, kt6rego jednym z elementdw jest wz6r

umowy. MaJ^c powyisze na uwadze zasadnym jest uzupelnienie postanowien wzoru umowy o propozycje zgloszone

przez Wykonawc? a odnosz^ce si^ do trybu wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w momencie jej zaistnienia.

Odpowiedi (wvia^nienie')

Zgodnie z art. 142 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamdwieA publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

umowy zawarte na okres dhiiszy nit 12 miesi?cy, zawieraj^ postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich

zmian wysoko^ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w okre^lonych przypadkach, pod warunkiem, ze zmiany te

b?d4 miaiy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawcy. Zamawiajgcy w § 4 pkt. 12 wzoru umowy

uregulowal ewentualn^ zmian? wysoko^ci podatku VAT, zzi co do pozostalych przeslanek zawartych w art. 142 pkt

5 pzp Zamawiaj^cy nie widzi potrzeby ich regulowania w umowie. Zamawiaj^cy zamierza zawrzed umowy:

- w Pakiecie I na okres od 18.03.2021 do dnia 31.03. 2022 tj. 12m-cy i 13 dni,

- wPakiecie II na okres od 01.03.2021 do dnia 31.03.2022 r. tj. 13 m-cy.

Przy tak krdtkim okresie obowi^zywania umowy, wykraczaj^cym poza termin 12 miesi?cy, nie ma mo^Iiwo^ci ,aby

zmiany o ktdrych mowa w art. 142 pkt 5 pzp wplyn?ly bezpo^rednio na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawc?.

Okoliczno^ci b?d^ce podstaw^ zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy, wskazane w art. 142 ust. 5 pzp,

stanowiq przeslanki zmiany umdw zawieranych na okres dlu^szy nii 12 miesi?cy. Zgodnie z powyzszym, klauzule

0 zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysoko^ci wynagrodzenia nalelnego wykonawcy, mogq wej^d

w tycie dopiero po uplywie 12 miesi?cy okresu obowiqzywania umowy. Dodatkowo nadmienid naleiy, iQ do zmian

takich nie dochodzi automatycznie np. poprzez zastosowanie ustalonego wskaznika waloryzacyjnego, ale wszystkie

dzialania musz^ byd adekwatne do okoliczno^ci konkretnego przypadku i poprzedzone szczegdlowymi analizami

1 wyliczeniami. Ka2da zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 142 ust 5 pzp

powinna byd poparta odwolaniem si? do stosownych wyliczen, ktdre przybior^ postad dokumentdw zalgczanych do

umowy: kalkulacji kosztdw pracy z oferty oraz kosztdw pracy wynikajgcych z biei^cego i planowanego stanu

zatrudnienia przy realizacji zamdwienia osdb wykonujgcych prac? na rzecz wykonawcy.

Pr^j?cie pewnych ryzyk kontraktowych, ktdre wynikaj^ ze specyfiki zamawianych przez Zamawiaj^cego ushig jest

obowi^iem ka^dego z podmiotdw skladaj^cych ofert?. Takie dzialanie jest bowiem naturalnym zjawiskiem

towarzysz^cym prowadzeniu dzialalno^ci profesjonalnej (zarobkowej) i wyst?puje rdwniei w relacjach mi?dzy

podmiotami niepublicznymi. Bior^c pod uwag? powyisze, a tak2e analizuj^c okres realizacji niniejszego przedmiotu

zamdwienia, brak jest podstaw do wprowadzania do umdw ww. klauzul. Naleiy zauwa^yd, iz w omawianym

przypadku, okres realizacji zamdwienia, ktdry wykracza poza termin 12 miesi?cy, jest okresem za krdtkim, aby ze

wzgl?ddw technicznych i organizacyjnych Wykonawca mdgl przeprowadzid pelen proces w sprawie zmiany

wysokoSci wynagrodzenia wskazanego w umowie.

Zapvtanie nr 7

Prosz? o wskazanie liczby pracownikdw Zamawiaj4cego z podzialem na poszczegdlne lokalizacje.

Zapvtanie nr 8

Prosz? 0 wskazanie ̂ redniej dziennej liczby petentdw przebywajgcych na poszczegdlnych lokalizacjach.
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Odpowied^ na pvtanie 7 i 8 fwvia^nienie')

Nalezy zauwa2y6, i± wszystkie informacje niezb?dne do przygotowania oferty, w tym do skalkulowania ceny ofeity

zostaly opisane w SIWZ, w tym w formularzach opis przedmiotu zamdwienia (odpowiednio pakiet I i pakiet II).

Liczba pracownikdw wynika po^rednio z danych zawartych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, za^ liczba

Klientdw (Petentdw), w zalezno^ci od konkretnych okoliczno^ci jest zmienna. Fakt ten nie powinien mied wplywu na

przygotowanie oferty.

Zapvtanie nr 9 (dotyczy pakietu I i II)

Wnosimy o wyraZenie zgody na zatrudnienie pracownikdw na umow? zlecenie wyl^cznie w przypadku naglych i

niespodziewanych nieobecnoSci, pracownika zatrudnionego na umow? o prac?, wynikaj^cych z przyczyn losowych

(m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, uriopu na :zqdanie).

Konieczno^d zachowania wymogu zatrudnienia wylgcznie na umow? o prac? w sytuacjach losowych, zdarzeniach

niemoZliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzied lie osdb b^dzie w danym

okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umow? o prac? poprzedzane jest spehiieniem szeregu

wymagad m. in. wykonaniem i dostarczenia badah lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkolen BHP, co w

sytuacjach naglych jest nierealne iwymaga dodatkowego czasu. W zwi^zku z powyZszym wnosimy jakna wst?pie.

Odpowiedi (wvia§nienie)

Patrz odpowiedi na zapytanie 3.

Zapvtanie nr 10 (dotyczy pakietu I i II)

Z tre^ci art. 36b p. z. p. regulujgcego wprowadzanie podwykonawcdw wynika, iZ obowi^zek wskazania nazw

podwykonawcdw dotyczy jedynie podwykonawcdw znanych na etapie skladania oferty. Na etapie skladania ofert

Wykonawca nie zawsze jest w stanie podad doktadnych danych podwykonawcy z ktdrego ushig b?dzie korzystal.

Dopiero w trakcie realizacji zamdwienia na potrzeby naleZytego wykonania ushigi Wykonawca moZe skorzystad z

ushig podwykonawcy, a co za tym idzie przekazad Zamawiaj^cemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy

(zgodnie z art. 36b ust.la P.zp.). W zwigzku z powyZszym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie,

Ze obowigzek wskazania nazw podwykonawcdw dotyczy jedynie tych, znanych na etapie skladania oferty, ktdrzy w

szczegdlno^ci udost?pniaj^ swoje zasoby lub ktdrych wykonawca b?dzie chciat uwzgl^dnid w wyja^nieniach niskiej

ceny.

Odpowiedz (wvia^nienie)

Wykonawca na etapie skladania ofert winien wskazad nazwy podwykonawcdw, ktdre s^ mu na dan^ chwil? znane.

Wskazanie podwykonawcdw jest natomiast konieczne w przypadku polegania na zdolno^ciach lub sytuacji innych

podmiotdw. Kwestie dot. podwykonawcdw, w tym ich zmiany szczegdlowo reguluje wzdr umowy.

Zapvtanie nrll (dotyczy pakietu I i II)

Wnosimy o zmian? o 50% wysoko^ci kary umownej o ktdrej mowa we wzorach umdw. W doktrynie prawa

zamdwieh publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej pr^ Prezesie Urz?du

Zamdwieh Publicznych dominuje poglgd, Ze ustanawianie przez zamawiajqcego w umowie raZgco wysokich kar

umownych uznad nale^ bezwzgl^dnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyraZonej w przepisie

art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwieh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164,

poz. 1163 z pdzn. zm.), ktdre moZe byd uzasadnion^ podstawq do Zqdania imiewaZnienia post^powania o udzielenie
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zam6wienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamdwien publicznych z uwagi, \i. post?powanie

jest obarczone wad^ uniemoiliwiajgc^ zawarcie wa4nej umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Stanowisko powyisze znajduje pelne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 31 lipca 2015

r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zwaiyt bowiem nale^y, te kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma

charakter wylgcznie odszkodowawczy 1 kompensacyjny, a nie zaS prewencyjny.

Odpowiedi (wvia§nienie1

Zamawiaj^cy nie wyra2:a zgody na zmian? wysokoici kar umownych, zawartych we wzorze umowy. Nale^

zauwaiyc, ii wysoko§d kar nie jest wygdrowana. Wysoko^d kar zostala okre^lona przy uwzgl^dnieniu wysoko^ci

oraz charakteru szkdd, ktdre mog^ powstad z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy.

Ponadto, co rdwnie^ nale^y podkreSlid - po stwierdzeniu nieprawidlowo^ci podczas realizacji umowy, Zamawiaj^cy

przed naloieniem kary, katdorazowo wzywa Wykonawc? do usuni^cia stwierdzonych nieprawidlowoSci. Dopiero

nieusimi?cie nieprawidlowo^ci w tym trybie skutkuje naliczeniem kary umownej (patrz § 3 ust. 6 wzoni umowy).

Zapvtanie nr 12 Motvczv pakietu I i II)

Wykonawca wnosi o podanie informacji czy Wykonawca jest zobligowany do uwzgl^dnienia w kalkulacji cenowej

oferty minimalnego wynagrodzenia dla pracownikdw, na okres od dnia 01.01.2021 zgodnie z rozporz^dzenie

w sprawie wysoko^ci minimalnego wynagrodzenia za prac? oraz wysoko^ci minimalnej stawki godzinowej z 2021 r.?

Odpowiedz (wvia^nieniel

Nale^y zauwa^d, ii to na Wykonawcy cigiy obowigzek zaplaty wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom.

W zwigzku z tym rdwniei do Wykonawcy naleiy obowigzek zachowania w tym zakresie wszystkich obowi^zuj^cych

przepisdw. Dodatkowo zwracam uwag? na postanowienia § 4 ust. 13 wzoru umowy.

Zapvtanie nr 13 Idotvczv pakietu I i 11)

Uprzejmie prosimy o odst^pienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy. Wymdg

wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, niezaleinie od formy wniesienia, jest dodatkowym

elementem kosztotwdrc^on, ktdry Wykonawcy musz^ uwzgl?dnid w cenie oferty. Po pierwsze udzielenie gwarancji

nalezytego wykonania umowy wi^e si? z oplatami wnoszonymi przez Wykonawc? do ubezpieczyciela lub banku.

Niezaleinie od zaplaconych skladek Wykonawca jest zmuszony celem uzyskania gwarancji naleiytego wykonania

kontraktu do wniesienia odpowiednich zabezpieczen w postaci np. depozytu gotdwkowego, blokady ̂ rodkdw na

rachunku, hipoteki lub innych por?czen maj^tkowych. Konieczno^d wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania

umowy powoduje zamro^enie istotnej cz?§ci kapitahi obrotowego na czas trwania kontraktu, ktdrego koszt

utrzymania w tym czasie Wykonawca doliczy do kosztdw gwarancji.

W konsekwencji spowoduje to podwyiszenie kosztdw wykonania ushigi dla Zamawiaj^cego, co przy dhigim okresie

trwania umowy i duZej warto^ci zamdwienia zawy^y warto^d oferty w sposdb nieadekwatny do przedmiotu

zamdwienia. Ponadto nadmieniamy, it na chwil? obecnq koszty uzyskania gwarancji nalei^ego wykonania kontraktu

S4 znaczgco wyZsze nii to mialo miejsce kilka lat temu, wplyw na takie koszty ma obecna sytuacja gospodarcza kraju

w danej branZy (koszty niniejsze wzrosly ze wzgl?du na fakt, ii wiele przedsi?biorstw budowlanych, ktdre podpisaly

umowy 0 ̂wiadczenie ushigi publicznej, nie zrealizowaly swoich zobowi^zan czego nast?pstwem byio wyplacanie

przez firmy ubezpieczeniowe i banki naleino^ci z tytuhi wystawionych przez nie gwarancji).
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Zamawiaj^cy ma takze prawo do pokrycia kosztdw szkody obnitaj^c nalein^ Wykonawcy kwot? z miesi?cznej

faktury, l^cznie z odmow^ jej zaplaty. W przypadku prowadzonego post?powania miesi^czna wartoid faktury b?dzie

stanowila co najmniej 8,33 % waito^ci brutto umowy. Dodatkowo zgodnie z wymaganiami SIWZ, faktury b^d^

platne w terminie 60 dni od dnia prawidlowo wystawionej faktury, dlatego w danym okresie na pokrycie szk6d

Zamawiaj^cy b?dzie dyspcnowal kwot^ odpowiadajgc^ warto^ci faktur z dwdch miesi?cy.

Ze wzgl?du na ww. okolicznoici potr^cenie z faktur naleino^ci na pokrycie ewentualnej szkody, w opinii

Wykonawcy, w wystarczajgcy spos6b zabezpiecza interesy Zamawiaj^cego w przypadku nienaleZytego wykonania

umowy. W zwi^ku z powyiszym wnosimy jak na wst^pie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy

0 obniienie wysoko^ci zabezpieczenia do 3 %.

Odpowied^ (^wia^nienie"^

Zamawiaj^cy nie wyraia zgody na odst^pienie od wymogu 2qdania w niniejszym postepowaniu wniesienia

zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy a tak±e na obniienie wysoko^ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy do 3% warto^ci umowy.

Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy shiiy do pokrycia roszczen z tytuhi niewykonania lub nienale^ytego

wykonania zamowienia. Zabezpieczenie umo:zliwia zainawiaj^cemu zaspokojenie jego roszczeii wyniklych z

niewla^ciwego wywi^zania si? wykonawcy z zobowiqzania okre^lonego treici^ umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, poprzez pokrycie tych roszczed z kwoty zabezpieczenia bez konieczno^ci wyst?powania na drog?

s^dow^. Zamawiaj^cy mo4e pokryd Srodkami z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy naleino^ci, ktdrych

dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami umowy, jako sposobu naprawienia szkody

spowodowanej niewykonaniem lub nienaleZytym wykonaniem zamdwienia, w tym rdwniez wykonania zast?pczego

czy zaplaty zastrze^onej w umowie sumy (kary umownej).

Pbnadto naleJy zauwazyd, ii pytanie dotyczqce terminu platno^ci faktur nie odnosi si? do niniejszego post?powania:

SIWZ nie okre^la terminu platno^ci jako 60 dni od dnia prawidlowo wystawionej faktury (patrz § 4 pkt 6 wzoru

umowy).

Zapvtanie nr 14 (dotvczv pakietu II)

Zwracamy si? z proSb^ o modyflkacj? zapisdw projektu umowy - poprzez dookre^lenie zasad realizacji przez

Zamawiaj^cego obowi^u wynikaj^cego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych w tre^ci

obowi^zuj^cej po dniu 19 ptiidziemika 2014 r. tj. w tre^ci, ktdrg stosuje si? do przedmiotowego post?powania

nakazujg, aby „umowa zawarta na okres dhitszy nit 12 miesi?cy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania

odpowiednich zmian wysoko^ci wynagrodzenia naleinego wykonawcy, w przypadku zmiany: -

1) stawki podatku od towardw i ushig;

2) wysoko^ci minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysoko^ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimabym wynagrodzeniu za prac?,

3)zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko^ci stawki skladki na

ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne - jeXeli zmiany te b?d^ mialy wplyw na koszty wykonywania zamdwienia

przez wykonawc?." (art. 142 ust. 5).

4) zasad gromadzenia i wysoko^ci wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4

pa^iemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
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Zamawiaj^cy nie zawart w projekcie umowy wszystkich obligatoryjnych przesianek zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp , w zwigzku z tym prosimy o uzupehiienie tre^ci wzoru

umowy w tym zakresie.

Odpowied^ (wvia^nienie'^

Patrz odpowiedi na zapytanie 6.

Ponadto, w zwi^zku z pro^bami niestanowi^cymi wnioskdw o wyja§nienie tre^ci SIWZ w rozumieniu art. 38

ust.l pzp, tj. 0 mo2liwo§6 dokonania wizji lokalnej w budynku, uprzejmie informuj?, iz w SIWZ nie przewidziano

raoZliwo^ci dokonania wizji lokalnej. Wszystkie istotne z piinktu widzenia wykonania ushigi oraz konieczne do

przygotowania oferty na dany pakiet elementy zamdwienia zostaly szczegdlowo opisane w SIWZ, w tym

w formularzach opis przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy, odpowiednio do pakietu.

W sytuacji, gdy przeprowadzenie ogl?dzin jest z punktu widzenia Wykonawcy niezb§dne do przygotowania oferty

w przedmiotowym post?powaniu, Wykonawca moie skorzystad z moZliwoici przeprowadzenia ogl^dzin przy

zachowaniu wszystkich wynikaj^cych z ogloszonego stanu epidemii obostrzen.

W zwi^zku z tym w celu ustalenia terminu ogI?dzin prosimy o wcze^niejszy kontakt telefoniczny pod nr

tel. 32 735 15 41.

Jednocze^nie informujemy, iZ podczas ogl^dzin danego obiektu nie udzielane Wykonawcom Zadne informacje.

W przypadku jakichkolwiek pytah b^dZ w^tpliwoici, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo

zamdwien publicznych zwrdcid si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli

wyja^nien zgodnie z procedure okre^lon^ w przepisach cyt. ustawy.

W celu umoZliwienia, Wykonawcom zapoznania si? z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajgcego, termm
i

skiadania ofert zostat przedhiZony przez Zamawiaj^cego do dnia 26.01.2021 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastqpi

w tym samym dniu o godz. 13.00.

Z powaZaniem
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